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  العام في الجزائر اإلنفاقالحوكمة رهان استراتيجي لترشيد 

 * عيدودي فاطمة الزهرة. د

 
Résumé 
L’Algérie a adopté depuis 2001 une 
politique expansionniste basée sur 
l’augmentation des dépenses 
publiques, afin de tirer la croissance 
par les investissements publics. 
Cette politique a permis à L’Algérie 
d’enregistrer de bonnes 
performances économiques qui se 
sont traduites par une consolidation 
du cadre macro-économique, sauf 
qu’elle est restée tributaire du 
secteur des hydrocarbures, et 
demeure très sensible aux chocs 
extérieurs. 

L’explication de cette situation ne 
tient pas à la faiblesse du niveau 
d’investissement, puisque le pays a 
enregistré un taux d’investissement 
parmi les plus élevés au monde, 
mais  dans l’utilisation irrationnelle 
de la dépense publique, la mauvaise 
qualité des institutions 
(bureaucratie, corruption ..) et 
l’absence de transparence  dans la 
gestion de ces dépenses.   

 Mots clés : Dépenses publiques, 
croissance économique, corruption, 
transparence. 

  ملخص

سياسة توسعية  2001طبقت اجلزائر منذ 
العام من اجل  اإلنفاقعتماد على زيادة حجم باال

رغم ان هذه . دعم النمو باالستثمارات العمومية
السياسة قد مسحت استعادة التوازنات االقتصادية 
ا مل خترج البلد من التبعية لقطاع  الكلية، اال ا
احملروقات وبقي بذلك شديد احلساسية للصدمات 

  .اخلارجية
رجع اذن اىل ضعف ان تفسري هذه الوضعية  ال ي

مستوى االستثمار باعتبار انه من اعلى املعدالت 
يف العامل، وامنا يف االستخدام غرب العقالين 
للنفقات العامة، يف االداء السيء للمؤسسات 

، ويف غياب الشفافية يف )اخل ...بريوقراطية، فساد(
  .تسيري هذه النفقات

االنفاق العام، النمو : الكلمات المفتاحية
  تصادي، الفساد، الشفافيةاالق

 

                                                
 .3جامعة اجلزائر أستاذة حماضرة أ،  *
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  مقدمة

تشهد اجلزائر وضعا اقتصاديا صعبا يف ظل التقلبات اليت يعرفها سوق النفط، و هو ما يشكل صدمة 
ترتكز على التوسع يف  2000حقيقية لصناع القرار باعتبار ان السياسة االقتصادية املنتهجة  منذ ستة 

حسب الفكر (و من مث حتفيز االنتاج وخلق الثروة  االنفاق العام، ضمن توجه تدعيم الطلب الكلي
نشأت هذه الوضعية عقب االرتفاع الكبري يف اسعار احملروقات واليت جعلت الدولة تضع برامج ). الكينزي

لدعم النمو، حيث خصصت اعتمادات ضخمة إلجناز ثالثة برامج استثمارية خالل الفرتة املمتدة من  
2001-  2014.  

ورقة البحثية ان نبني أثر سياسة دعم الطلب الكلي  من خالل زيادة االنفاق العام، على حناول يف هذه ال
مجلة من املؤشرات اليت تظهر لنا مدى استفادة النشاط االقتصادي من حجم هذا االنفاق، ومدى تطبيق 

  :ملناقشة هذا املوضوع قسمنا البحث اىل النقاط التالية. معايري احلوكمة ملتابعته

 م االنفاق العامتطور حج 
 تأثري االنفاق العام على النشاط  االقتصادي 
 معايري احلوكمة و ضرورة  تطوير البنية املؤسساتية 

  تطور حجم االنفاق العام: اوال

عرف االنفاق العام منذ بداية االلفية الثالثة تزايدا مستمرا عاكسا بذلك سياسة الدولة التوسعية واليت  
دف اىل رفع مستوى  النمو االقتصادي و حتسني مستوى املعيشة للمواطنني معتمدة يف ذلك كانت 

  .على تزايد االيرادات النفطية

ارتبطت زيادة معدالت منو االنفاق العام خالل مرحلة تطبيق برامج االنعاش االقتصادي بالتطورات 
اخلدمات االجتماعية ال االقتصادية، االجتماعية و السياسية اليت ميزت هذه احلقبة، و بالتوسع الكبري يف 

- 2001فقد بلغ متوسط معدل الزيادة يف برنامج دعم االنعاش . سيما التعليمية و الصحية منها
قفز متوسط الزيادة يف االنفاق  2009-2005اما خالل الربنامج  التكميلي % 16,73، 2004

نوب، مث يف الربنامج نظرا إلدراج برامج خاصة بواليات اهلضاب العليا و واليات اجل% 18اىل حوايل 
 %.12بلغ متوسط الزيادة يف معدل االنفاق السنوي حوايل  2014 -2010اخلاص بتوطيد النمو 

الشكل املوايل يرصد لنا  تطور حجم االنفاق العام مقارنة حبجم االيرادات العامة استنادا لبيانات بنك 
  .1اجلزائر
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  2014 -2001تطور بنود الميزانية العامة : 1الشكل رقم 

  
  التقارير السنوية لبنك اجلزائر: املصدر          

 من خالل تدخلها وجماالت الدولة نفوذ توسيع على أثرا بالغا اإليرادات النفطية لتدفق كان لقد

دف حتفيز النشاط  جديد عرب الية  املضاعف طلب إجياد زيادة االنفاق العام، الذي يؤدي اىل
   . االقتصادي

لبياين ان حجم االيرادات العامة كان يغطي حجم االنفاق العام اىل غاية يتضح من الشكل ا
اين بدأ يظهر العجز يف امليزانية العامة  بسبب اخنفاض االيرادات و لكن ليس بالقدر الذي  2009

مليار دوالر  286توطيد النمو الذي خصص له  زادت به النفقات العامة خاصة مع الشروع يف برنامج 
  ).مليار 156(، و اطالق مشاريع جديدة )مليار 130( ستكمال املشاريع الكربى موزعة بني ا

يف % 6,36 من الناتج الداخلي العام مقابل% 2,33مثلت االيرادات العامة  2014يف 
 2014نظرا لالخنفاض احلاد يف اسعار البرتول منذ جوان  PIBمن % 27بلغت  2015و يف  2010

  .20152للربميل يف /دوالر 59دوالر اىل  100اين انتقل سعر الربميل من 

%  40,6  ، اصبحت متثل2010سنة  PIBمن % 37,3اما عن النفقات العامة فبعدما مثلت 
، وهو ما يعكس توجه الدولة حنو %43,6بـــــ  2012مع اعلى نسبة عرفتها سنة  2014يف   PIBمن 
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من %  7,3ليبلغ ) PIBمن %  5,3(  2009منذ   السياسة التوسعية اليت جعلت عجز املوازنة يتعمق
PIB  20153سنة % 13,7و  يف حدود  2014يف.  

  )2014-2001(عالقة االنفاق العام بسعر النفط : 2الشكل رقم 

 
  التقارير السنوية لبنك اجلزائر: املصدر          

ام،  تظهر العالقة الطردية ما بني اسعار النفط و حجم االنفاق الع السابق الشكل خالل من
 يفاليت ساهم ارتفاعها  البرتول لتقلبات أسعار الكلية تبعيتها هو الوطنية امليزانية تطور حيث ان ما مييز

سنويا بني % 75فوائض مالية و من مث  حتصيل جباية برتولية كبرية بلغت يف املتوسط حوايل  ظهور
 2014-2010 كمتوسط سنوي خالل الفرتة املمتدة بني% 64لتنزل اىل حدود  2005-2009

وهي نسب جد مرتفعة تدل على ضعف تفعيل اجلباية العادية اليت ال طاملا بقيت خارج حسابات 
  .اصحاب القرار

الذي يرتجم  2000من جهة اخرى سامهت الفوائض املالية يف انشاء صندوق ضبط املوارد سنة 
ار امليزانية العامة من خالل رغبة احلكومة يف استحداث الية تعمل على ضبط االيرادات العامة و استقر 

  .امتصاص فائض ايرادات اجلباية البرتولية الذي يفوق تقديرات قانون املالية
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  )2014-2001(هيكل النفقات العامةتطور :  3الشكل رقم 

  
  التقارير السنوية لبنك اجلزائر: املصدر                

لرتتفع بقوة ما بني   2001داد منذ ان نفقات التجهيز ما فتئت تز املالحظ من الشكل اعاله 
وهو ما يصادف تطبيق الربنامج التكميلي ) من جمموع النفقات% 44شكلت (2009و  2005

ا عادت لالخنفاض بدءا من  يف املتوسط من % 35لتستقر عند مستوى  2010لدعم النمو، اال ا
) 2010-2001(ه الفرتة شكل املنحى املتصاعد لنفقات التجهيز خالل هذ. جمموع النفقات العامة

اهم عنصر يف دينامكية قطاع البناء و االشغال العمومية اليت جرت النمو االقتصادي خارج قطاع 
ا متغرية ضرورية لإلقالع االقتصادي، لكن بعد هذا النمو املضطرد اخنفضت نسبة  احملروقات باعتبار ا

وهي  2009سنة % 19,2و  2005يف  % 10,7الناتج الداخلي اخلام لتنتقل من نفقات التجهيز يف 
، حيث يعود 2014- 2010كمتوسط للمرحلة % 14,7اعلى نسبة طيلة املرحلة املدروسة اىل حدود 

  . 4هذا االخنفاض اىل التباطؤ يف االستيعاب و امكانيات االمتصاص من طرف االقتصاد

ا تشمل  اما فيما يتعلق بالنفقات اجلارية فقد شكلت دوما احلصة االكرب يف جمموع النفقات كو
وبأثر رجعي منذ  2012و  2011اساسا التحويالت و االجور  اليت عرفت زيادات معتربة يف 

2008.  



  عيدودي فاطمة الزهرة. د                        / الحوكمة رهان استراتيجي لترشيد اإلنفاق العام في الجزائر                    

188 

سنة %  16,5يف النفقات اجلارية اىل رفع نسبتها يف الناتج الداخلي اخلام من الزيادات أدت 
   .2014يف % 26و  2013يف % 25مث اىل نسبة  2010سنة %  22,2اىل  2005

 األجور ارتفاع عدة فئات من خالل لصاحل الدخل والثروة توزيع إعادة إىل العام أدى اإلنفاق عموما
 التوسع خالل من السكان معيشة مستوى يف حتسنا حقق  كما اإلنتاج، منو معدالت  امعدالاليت فاقت 

جليا يف حصة و هو ما يظهر  املدعمة االستهالكية األساسية والسلع واخلدمات السلع توفري يف
  .التحويالت

  تأثير االنفاق العام على النشاط االقتصادي: ثانيا

  على  النمو االقتصادي )1

تربر السلطات العمومية  احلفاظ على مستوى االنفاق املرتفع بضرورة دعم النمو و حتسني 
ما جتسد يف مستوى املعيشة بواسطة االستثمارات العمومية اليت مسحت مبرافقة التنمية االقتصادية وهو 

دولة و مبؤشر قيمته  188من اصل  2014عام  83مؤشر التنمية البشرية اذ احتلت اجلزائر املرتبة 
  .5دولة ذات التنمية البشرية املرتفعة 56جعلها ضمن ) 1اعلى قيمة للمؤشر هي (  0,736

  )2014- 2001( تطور متوسط معدل النمو: 1الجدول رقم 

  السنوات

  متوسط

  % معدل النمو

  

2001-2004  

  

2005-2009  

  

2010-2014  

  %3-  %1,5-  %3,5  قطاع احملروقات

  %6,5  %6,4 %5,5  خارج قطاع احملروقات

PIB  %  4,7%  2,9%  2,9%  

  التقارير السنوية لبنك اجلزائر: املصدر       
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  :من خالل تفحص اجلدول نستنتج ما يلي

خالل فرتة تطبيق خمطط % 4,7ظل معدل النمو االقتصادي ضعيفا تراوح يف املتوسط  بني   ) أ
خالل تطبيق كل من برنامج دعم النمو % 2,9، و 2004-2001االنعاش االقتصادي 
 .وبرنامج توطيد النمو

و هذا بسبب حتسن معدل منو قطاع %  6,9بــــــــــ  2003عموما سجل  أعلى معدل منو سنة 
  .خالل فرتة الدراسةو هو اعلى معدل له %  8,8احملروقات يف نفس السنة، أين بلغ  

سجل معدل النمو يف قطاع احملروقات معدالت متذبذبة طيلة مدة الدراسة بني معدالت موجبة  ) ب
بلغت يف  2006و معدالت سالبة منذ   2005، 2004،  2002،2003يف سنوات 

، و االسباب يف ذلك تعود اىل تراجع أسعار النفط نتيجة اخنفاض % 6 -مثال  2009
، باإلضافة ألسباب ترتبط مبخزون 2007صة مع بداية االزمة املالية أواخر الطلب العاملي خا

 .البلد من البرتول و باخنفاض االنتاج 
 :اما عن معدالت النمو خارج قطاع احملروقات فقد سجلت معدالت موجبة باستثناء ) ت

  القطاع الفالحي الذي يتأثر بشكل مباشر بالظروف املناخية  حقق معدالت منو
مثال، ومعالت  2008سنة % 5,3 -ن سنة ألخرى منها معدالت  سالبة  متباينة م

، و   معدالت موجبة 2003يف % 19,7، و 2009يف % 20موجبة اقصاها 
 .2005سنة % 1,9و  2014سنة %2,5ضعيفة 

 حىت . سجل القطاع الصناعي معدالت منو حمتشمة سواء يف القطاع اخلاص أو العام
ت موجبة مثل الصناعات االستخراجية، الطاقة وإن بعض القطاعات سجلت معدال

واملياه، مواد البناء، فان االمر خيتلف بالنسبة لقطاعات اخرى على غرار صناعة اجللود 
اما يف ما خيص الصناعات الغذائية الزراعية فبعدما سجلت . واالحذية، اخلشب والورق

ا موجبة بعد  2009-2001معدالت منو سالبة بني   .2010اصبحت معدال
لعب قطاع اخلدمات دورا كبريا يف عملية النمو االقتصادي خالل فرتة الدراسة من خالل  ) ث

املعدالت املوجبة احملققة سواء على مستوى االدارات العامة او خارج االدارات العامة حيث 
 %.7,4و % 4,6 بلغت يف املتوسط على التوايل 

مج التنموية الكبرية  اليت ركزت على املنشآت بالنسبة للبناء و االشغال العمومية و نظرا للربا ) ج
القاعدية و الربامج السكنية عرف القطاع  تطورا ملحوظا مبعدالت ارتبطت حبجم االنفاق 
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، )2004-2001% (  6,1:  اخلاص بكل برنامج، اذ بلغت يف املتوسط على التوايل
  ).2014-2010% (7,1، و)%2005-2009 (9,4

 يكل االقتصادتأثري االنفاق العام على ه )2
تتوقف فعالية سياسة املوازنة على مدى مرونة اجلهاز االنتاجي، اي بقدر ما يستجيب العرض 

  .للزيادة يف الطلب الكلي بقدر ما تكون هذه السياسة فعالة
نتج عن سياسة دعم الطلب غياب جهاز انتاجي حقيقي  مرن و كفؤ، مما جعل القطاع  

 2005بني % 200عية حيث ارتفعت قيمة الواردات بــــــــ اخلارجي هو املستفيد من هذه الوض
  % .500قدرت بأكثر من  2001مقارنة بسنة  2014بينما الزيادة يف  2009و 

يف % 97اما عن هيكل الصادرات فقد بقي قطاع احملروقات على عادته هو املهيمن بنسبة 
ة للثروة على غرار الفالحة ، مرتمجا بذلك عدم تطوير قطاعات االقتصاد احلقيقي املنتج2014

و الصناعة، هذه االخرية اليت ظلت ترتاجع  حصتها يف جمموع القيم املضافة عرب السنوات من 
 .2014يف % 7اىل  2001سنة % 12

و من اكرب االختالالت اليت نتجت عن سياسة دعم الطلب الكلي تدهور تنافسية االقتصاد، 
  :حيث ترجع  األسباب  يف ذلك اىل

  دور القطاع العام يف النشاط االقتصادي تعاظم 
  تنامي انشطة الربح السريع غري املنتجة 
 وجود ممارسة احتكارية لبعض الشركات اخلاصة 
  تنامي حجم االقتصاد املوازي 
 تدين كفاءة االسواق سواء تعلق االمر بسوق السلع، سوق العمل او سوق املال  

  نية المؤسساتيةابرز المؤشرات الدولية في تحليل الب: ثالثا

متثل املؤشرات الدولية مدخال رئيسيا يف رسم السياسات العامة و صنع القرارات، مع تقدمي تصورا 
ا تعترب . حول أثر هذه السياسات و مدى حتقيقها ملا هو خمطط له تربز امهية املؤشرات الدولية يف كو

يف حتديد الدول االكثر مالئمة لتنفيذ  احد املراجع املهمة اليت تستند اليها الدول و اجلهات املاحنة
ا يف جماالت االستثمار، منح القروض   .6اخل فهي تشكل انطباع عاملي عن الدولة...نشاطا
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البناء وبالرغم من امهية هذه املؤشرات و دقتها اىل حد ما و التوافق الدويل عليها اال ان درجة موثوقيتها و 
عليها ختتلف من مؤشر آلخر باالعتماد على طبيعة املؤسسة اليت تصدر املؤشر وحجم العينة املدروسة 

  .  7واملصادر اليت مت االعتماد عليها يف احلصول على املعلومات

 2014 و 2000 سنة بني ما لالقتصاد كلية توازنات حتقيق يف بعيد حد إىل جنحتقد  اجلزائر رغم ان

 استحسان جمموعها يف نالت، اخلارجيو  الداخلي املستويني على  اقتصادي استقرارحتقيق  انعكست يف

 االقتصادية املؤشرات مشل هذا التحسن أن إال اجلزائر،ب  اتاإلصالح ملسار واملتابعة املراقبة العاملية اهليئات

من . عمال و مناخ االستثماراليت تعد مفتاح حتسني بيئة اال  املؤسساتية النوعية غياب ظل يف فقط الكمية
تطبيق سياسة دعم الطلب الكلي لفرتة طويلة نتج عنها تبعية النشاط االقتصادي شبه  جهة اخرى فان

ا يف احلياة االقتصادية، وهو ما نتج  املطلقة للنفقات العامة  مما زاد من توغل الدولة و وسع من تدخال
مؤشر االسراف يف : الصلة اىل حد ما بعمل القطاع العامعنه تأثريات سلبية خلصناها يف املؤشرات ذات 

  االنفاق العام، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر استقاللية القضاء، مث مؤشر الشفافية يف السياسات العامة

 مؤشر االسراف في االنفاق العام )1
نطلق الذي ي  GCIمؤشرا يقيس به مستوى التنافسية العاملي املنتدى االقتصادي العاملي  يصدر 

جمموعة من العوامل و السياسات و املؤسسات اليت حتدد مستوى االنتاجية " من مفهوم ان التنافسية هي
  :حماور 3ركنا موزعة على  12و يتكون املؤشر من  8" يف الدولة 

   املتطلبات االساسيةBasic requirements 
   عوامل تعزيز الفعاليةEfficiency enhancers  
  ر و االبتكار عوامل تعزيز التطوInnovation and sophistication factors 

  .  7-1يتم حساب هذا املؤشر بناء على وجهة نظر رجال االعمال و ترتاوح قيمته بني النقطة 

حناول من خالل هذا املؤشر ان نتطرق للركن االول  الذي خيص البنية املؤسساتية  باعتبارها من 
لباحثني  خصوصا يف الدول اليت تتوفر على وفرة املوارد الطبيعية وما ينجر اكثر املواضيع اليت نالت اهتمام ا

العامة عدة مؤشرات فرعية سلطنا الضوء  يندرج ضمن ركن  املؤسسات". لعنة املوارد "عنها من تداعيات 
 .على واحد منها اال وهو مؤشر االسراف يف االنفاق العام

نفاق العام ضمن جمال يرتاوح بني االسراف الكبري يقيم هذا املؤشر مدى رشادة احلكومة يف اال 
  .و الرشادة يف االنفاق العام املمثلة بالقيمة القصوة سبعة) القيمة واحد(
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  ترتيب اجلزائر يف مؤشر االسراف يف االنفاق العام: 2اجلدول رقم 
  2014/2015  2013/2014  2012/2013  2011/2012  2010/2011  2009/2010  السنوات

  3,1  2,8  2,4  3  3,3  3,2  القيمة

  74/148  101/148  116/144 79/142  64/139  80/133  الرتبة

Source : https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report          
عدم الكفاءة العالية يف توفري السلع واخلدمات الضرورية وهذا  9اجلدولتعكس النتائج املذكورة يف 

  .رغم االموال الضخمة املوجهة لتحسني اخلدمة العمومية

 Corruption perceptions index( CPI)مؤشر مدركات الفساد )2
 مركب مؤشر هوو  Transparency Internationalيصدر عن منظمة الشفافية الدولية  

 مؤسسة 12 ا تقوم ح مس خالل منالقطاع العام   يف بالفساد صلة ذات ناتبيا على يعتمد
 يقوم  .املنتدى االقتصادي العامليعاملية نذكر منها، البنك العاملي، البنك االفريقي للتنمية و 

تعين ان البلد فاسد للغاية بينما  0درجة حبيث الدرجة  100على سلم يشمل   الدول برتتيب
  .ان البلد ال يعرف الفساد متاما تعين 100الدرجة 

  ديسمرب من كل       9و نظرا لتفاقم الظاهرة على املستوى الدويل حددت هيئة االمم املتحدة تاريخ         

من امجايل الناتج احمللي % 2سنة يوما عامليا حملاربة الفساد الذي تقدر تكلفته السنوية 
  .ظاهرة حسب ما يوضحه اجلدول املوايلاجلزائر هي االخرى مل تسلم من ال. 10العاملي

  2015-2003 تطور مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة : 3اجلدول رقم 

  2015  2012  2008  2005  2003  السنوات

  36  34  32  28 26  القيمة

  88/168  105/176  92/180  97/159  88/133  الرتتيب

Source :  www.transparency.org/research/cpi         
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درجة  40مل يعرف املؤشر حتسنا منذ بداية االلفية الثالثة و بقي دون املتوسط ، اذ مل تتعد قيمته 
يف احسن االحوال، و هذا ان دل على شيء فإمنا يدل على حدة الظاهرة اليت طالت فضائحها عدة 

الشغال العمومية فيا خيص الطريق السيار شرق غرب، قضية سوناطراك،  وبرنامج قطاعات على غرار ا
  .  PNDAالتنمية الفالحية 

  : االسباب وراء تفشي الظاهرة هي

 غياب استقاللية القضاء -

تمع املدين ان مل نقل غيابه يف مواجهة الفساد -  ضعف فعالية ا

 دا مع تضخيم الفواتريالطابع الغالب على املعامالت التجارية هو الدفع نق -

 طول املدة اليت تستغرقها التحقيقات و عدم االفصاح بنتائجها -

 انتشار ثقافة البايلك و البحث عن الريع -

عدم افصاح احلكومة عن تفاصيل تسيري امليزانية يف ظل ضعف اليات املراقبة و االشراف من  -
الس املنتخبة يسقط مبدا الشفافية و املساءلة   )ادئ امليزانيةمن مب( طرف ا

عدم فعالية جملس احملاسبة كمؤسسة مراقبة رغم ان النصوص التشريعية تطالبه بتقدمي تقرير  -
 .11سنة من وجوده مل يقدم سوى تقريرين 30سنوي، اال انه منذ اكثر من 

مشاكل مرتبطة باملنافسة و الشفافية عند ابرام الصفقات العمومية و مراقبتها، و هو ما جعل  -
املؤرخ يف  247- 15الرئاسي رقم  خرها  املرسومآفقات العمومية يتعرض لتعديالت الصقانون 

  .ضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العاماملت 2015سبتمرب  16
ال االسرتاتيجي احلساس، كما يبني أن احلكومة  هذه الوضعيةكشف ت وهن التشريع يف هذا ا

 .شريعات وهو أكرب مأخذ عليها من قبل الشركاء األجانبغري قادرة على ضمان استقرار الت
 مؤشر استقاللية القضاء )3

يقيس املؤشر مدى استقاللية السلطة القضائية عن التأثريات اخلارجية و باألخص تدخل النفوذ 
للمنتدى االقتصادي العاملي   GCIيصدر املؤشر ضمن تقارير التنافسية العاملية . السياسي فيها
، حيث ترتاوح قيمته بني نقطة و سبع نقاط من ن الركن االول املتعلق باملؤسساتو حتديدا ضم

  التأثري الكبري اىل االستقالل التام 
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 ترتيب اجلزائر يف مؤشر استقاللية القضاء: 4اجلدول رقم 

  2014/2015  2013/2014  2012/2013  2011/2012  2010/2011  2009/2010  السنوات

 3,5  3,2  2,5  2,5  2,8  2,8  القيمة

  148/ 85  95/148  123/144  126/142  112/133  112/133  الرتتيب

Source :   https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report    

، 3,5ا فهي مل ترقى اىل املستوى املتوسط، احسن قيمة للمؤشر رغم التقدم الطفيف يف ترتيب اجلزائر دولي
، على ان هناك تأثري على السلطة القضائية سواء من اطراف يف احلكومة او من اطراف اخرى يدل مما

 .ال تزال هناك حتديات تواجهها يف جمال تطبيق القواننيلذلك 

 مؤشر الميزانية المفتوحة )4
اليت تعىن  IBPمن قبل الشراكة الدولية للميزانيات   2006حة عام تاسست مبادرة امليزانية املفتو 

اصبح يفوق  2015دولة مث يف  59بعمليات شفافية امليزانيات حول العامل، حيث بدات مبسح مشل 
تمعية واملسائلة من خالل . دولة 100  125يقيس مسح امليزانية املفتوحة مدى الشفافية و املشاركة ا

  :ن مستقلون تركز على مثانية مستندات رئيسيةسؤال يعدها باحثو 
 امليزانية املعتمدة  - 3مشروع  امليزانية               -2بيان ما قبل امليزانية          -1

  تقرير نصف السنة -6التقارير الشهرية                -5ميزانية املواطن              -4

اية السنة              -7   تدقيق املايلتقرير ال -8تقرير 

، 100اىل  0يتم ترتيب الدول حسب التقييم الكلي املتحصل عليه ضمن سلم تنقيط يرتاوح من 
تمعية، املراقبة الربملانية واملراقبة احملاسبية  بينما تفصيل املؤشر يعطي مؤشرات فرعية تتمثل يف املشاركة ا

  مؤشر امليزانية املفتوحة: 5اجلدول رقم 

  2015  2012  2010  2008  السنوات

  19/100  13/100  1/100 100/ 2  قيمة املؤشر

                                             www.openbudgetindex.org:  Source  
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علومات حول امليزانية تصنف اجلزائر وفق قيمة املؤشر ضمن فئة البلدان اليت ال تقدم او تقدم القليل من امل
تمع املدين ) 20قيمة املؤشر اقل من (  مبعىن ان هناك اخفاء لبعض احلقائق عن املواطنني و منظمات ا

تمعية اذ بلغ مؤشرها  ، كما سجلت اداء ضعيف 2015يف  100من  0و من مث غياب املشاركة ا
لرقابة جملس احملاسبة وهي  100من  34للرقابة الربملانية، و  100من  36فيما خيص املراقبة مبؤشر 

  .12نقطة 45نتيجة دون املتوسط الذي بلغ 

ذه النتائج تعد ضعيفة االداء يف شفافية امليزانية و عليها ان  ا عرب تفعيل الرقابة اجلزائر  تقوم بتقييم نفقا
  .املالية و اعطاء الفرصة للمجتمع يف العملية املوازنية

  :خامتة

حلكم الراشد اليوم، مطلبا اساسيا للجزائر من اجل تعزيز النمو و تنفيذ اصالحات يشكل إرساء مبادئ ا
  " . االرهاب البريوقراطي"بيئة االعمال من خالل رفع القيود على االستثمار و حماربة 

يف هذا االطار سعت اجلزائر منذ مدة اىل التوجه حنو ترشيد االنفاق العام بإصدار جمموعة من التنظيمات 
ا تواجه وضعا اقتصاديا والتع ليمات القانونية وكذا استحداث هيئات واجهزة حملاربة الفساد خاصة وا

  .صعبا جراء تقلبات سوق النفط

ا اىل   :عموما خلصت الدراسة اليت قمنا 

معامل االقتصاد اجلزائري حمددة بأمهية الدور الذي يلعبه قطاع احملروقات يف منو الدخل الوطين  )1
 .ملصدر الرئيسي ملداخيل البلدباعتبار انه ا

اخنفاض اسعار النفط قلصت االدخار املوازين  و اخلارجي مما يستلزم تنويع مصادر التمويل العام  )2
 .على غرار االستثمار االجنيب املباشر

ا و الذي يرتبط بالطابع الريعي للدولة، حيث حتولت  )3 تعاين اجلزائر من االداء السيء ملؤسسا
 .بيعية من نعمة اىل نقمة على االقتصادوفرة املوارد الط

اىل رفع فاتورة االسترياد، الن القطاع                                2001ادت برامج االستثمار العمومية املتبعة منذ  )4

  .الصناعي غري قادر على تلبية متطلبات  هذه املشاريع وهو ما تكفل به القطاع اخلارجي      
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ا كأحد االدوات االقتصادية  بيد الدولة لتنشيط  مل تلعب السياسة امل )5 يزانية الدور املنوط 
وضبط دواليب االقتصاد، بل حتولت اىل اداة تستعملها الدولة يف توزيع الريع و شراء السلم 

 .لذلك جيب ان تسرتجع اجلباية العادية مكانتها يف موارد الدولة. االجتماعي
املؤشرات الدولية اليت تعد مرآة عاكسة حلالة االقتصاد  حتصلت اجلزائر على مراتب متدنية يف )6

ا تبقى  وأدائه، و رغم ان بعض االطراف تشكك يف مصداقيتها و تطعن يف امهيتها، اال ا
ا ضرورية بالنسبة للجهات املاحنة يف   .حتديد الدول االكثر مالئمة لتنفيذ استثمارا

 :لهوامشا
                                                

1 http://www.bank-of-algeria.dz/ 
2 Rapport de la banque mondiale 2016 sur le site :  
www.banquemondiale.org/fr/country/Algeria 
3 Idem 
4 Article Abderrahmane Mebtoul, journal Le Matin 11 Juin 2013 
5 http://hdr.undp.org/fr/content/indice-de-d%C3%A9veloppement-humain-idh 
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